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تحريف دفاع مقدس و وظيفه ما

كيهان در سرمقاله خود نوشت: در حالي كه ما 
بايد تمام سعي و همت خود را براي كشف و 
معرفي ساحت ملكوتي و فرامادي جنگ به كار 
بنديم، دشمن درصدد است روايت جعلي و تحريفي خود از آن دوران را 
ارائه كرده و بس��ط دهد؛ روايتي كه از چرايي و زمينه جنگ دست به 
تحريف و جعل مي زند تا نحوه ادامه و پايان و نتيجه آن. اين روايت جعلي 
سعي دارد هشت س��ال دفاع مقدس را كه موجب افتخار و سربلندي 
هميشه اين مردم و سرزمين است، دوراني خالي از عظمت و افتخار جلوه 
دهد كه سياهي بر سراسر آن سايه افكنده، موجب پشيماني است و بايد 
از آن عبرت گرفت. مكمل اين روايت جعلي از دفاع مقدس، معرفي و 

تبليغ فتح الفتوح هاي جعلي و قهرمانان قالبي است. 
يكي از وظايف امروز ما مقابله با اين جريان تحريفي اس��ت و بهترين 
و مؤثرتري��ن اب��زار در اي��ن زمينه هنر اس��ت. يك��ي از جذاب ترين و 
پرمخاطب ترين ژانرهاي ادبي و س��ينمايي، ادبيات و سينماي جنگ 
اس��ت. هنوز براي دو جنگ جهاني رمان مي نويسند و فيلم مي سازند؛ 
براي جنگ هايي كه قداستي نداش��ت و از لطايف انساني نيز تهي بود. 
امريكايي ها حت��ي از اين نيز فرات��ر رفته و دو جن��گ متجاوزانه عليه 
افغانس��تان و عراق را هم كه چيزي جز كش��تار مردم بي گناه اين دو 
كشور و شكست خفت بار براي خودشان دس��تاورد ديگري نداشت، با 
ابزار هنر چنان انس��اني و افتخارآميز روايت مي كنند كه 180درجه با 

واقعيات تفاوت دارد. 
........................................................................................................................

 در خواب خرگوشي پيروزي حقوقي
گرفتار نشويم

روزنامه خراسان در سرمقاله خود نوشت: 
بله پيروز شديم و امريكا را شكست داديم. 
اين شكست بزرگ، يك اتفاق كم نظير در 
عرصه حقوقي و نظام بين الملل بود... اما به قول عرب ها »ثم ماذا؟«: حاال 
چه؟ اين پيروزي چه معنايي دارد؟ آيا نشانه يا نمادي از پايان مشكالت 
ماست؟ آيا از معيشت مردم كه اصلي ترين مسئله كشور است، گرهي باز 
خواهد كرد؟ در اين مجال كوتاه، به دنبال پاسخي براي اين پرسش ها 

هستيم. 
يك مالحظه جدي را نباي��د ناديده گرفت و آن، اينكه معلوم نيس��ت 
مقابله كشورهاي غربي يعني اروپايي ها در برابر امريكا چقدر واقعيت 
و مداومت داشته باش��د، هرچند در همين سطح هم سابقه نداشته اما 
به نظر مي رسد اين شرايط ممكن اس��ت يك تاكتيك انتخاباتي باشد 
تا ترامپ در انتخاب��ات 53 روز ديگر رأي ني��اورد. در اين صورت چه با 
رأي آوردن دوب��اره ترامپ و چه ب��ا رأي آوردن باي��دن، احتماالً ديگر 
نبايد منتظر ديدن چنين صف آرايي هاي جهاني مقابل اياالت متحده 
بود. به همين دليل، فرو رفتن در شادي ناشي از اين پيروزي حقوقي و 
سياسي بر امريكا، يك خطاي راهبردي است. چه اينكه همين اروپايي 
كه ديروز بيانيه داد و مقابل امريكا ايستاد؛ در 30ماه گذشته كه امريكا 
از برجام خارج شده، اقدام عملي براي جبران منافع اقتصادي ايران در 
اين توافق نكرده است، به جز صدور بيانيه و حرف! و بعد از اين هم نبايد 
انتظاري جز اين داشت... ناگفته پيداست كه در اين عرصه روي ثبات 
رأي چين و روس��يه به داليل مختلف تا حد بيشتري مي توان حساب 
كرد اما اين شرايط نش��ان مي دهد كه تكيه گاه مطمئن و مستحكمي 
جز توانمندي هاي داخلي و ايجاد انسجام نداريم؛ مسيري كه از تحول 
اقتصادي و معيشتي مي گذرد. گرفتار شدن در خواب خوش و خرگوشي 
پيروزي حقوقي- سياس��ي بر امريكا، ما را از مسئله اصلي مردم يعني 
همان درد معيش��ت دور خواهد كرد. هفت س��ال گره زدن اقتصاد به 
سياست خارجي و مذاكره و رها كردن عنان مديريت اقتصادي باعث 
شده... معيشت مردمي كه بار اصلي ايستادگي را بردوش دارند، تحت 

فشار زياد قرار گيرد. 
........................................................................................................................

تجربه برجام
روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود نوشت: برجام 
همان طور كه رهبر انقالب فرمودند به  مثابه يك 
تجربه تاريخي براي ملت ايران قلمداد مي ش��ود؛ 
تجربه اي كه حكايت از ذات استكباري و امپرياليستي امريكا و بدعهدي 
و انفعال اروپ��ا دارد. از اين رو فراتر از ناكامي ترامپ در ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل كه حتماً بخش��ي از فرآيند افول قدرت امريكا محسوب 
مي ش��ود، بايد از اين تجربه درياف��ت كه مبناي منافع مل��ي در روابط 
بين الملل، قدرت و توان بازدارندگي كشورهاست. اين تصور كه با نشستن 
و برخاستن و عكس  گرفتن با كشورهاي غربي مخصوصا امريكا مي توان 
به رونق و پيشرفت اقتصادي دست يافت، اكنون به طور واضح با چالش 
مواجه شده است چراكه اساسا نگاه امريكا به ايران از موضع خصومت و 
دشمني بوده و طبيعي است كه دش��منان به دنبال توسعه و پيشرفت 
يكديگر نيستند. اين انگاره به صورت جدي در چند سال گذشته پيش 
روي ملت ق��رار گرفته و تجربه ش��ده اس��ت، از همين رو چ��ه با نگاه 
منفعت محور مادي مانند برخي عمل گراي��ان اصالح طلبان به موضوع 
بنگريم و چه با نگاه ايدئولوژيك، در هر دو صورت يك اقتصاد قوي، يك 
صنعت نظامي قوي، يك صنعت هسته اي قوي و يك سياست منطقه اي 
قوي مي تواند تضمين كننده منافع ملي يك كشور باشد. ناكامي ترامپ 
در ماجراي مكانيزم ماشه نبايد موجب فراموشي بدعهدي اروپا در مقابل 
ايران شود و نيز نبايد تجربه برجام را به فراموشي بسپارد بلكه بايد موجب 
تحول در نگاه به  درون و بيرون كشور شده و يك ثبات و بينش تازه اي را 
براي مردم و مديران اجرايي و نخبگان به وجود آورد، ضمن آنكه نبايد 
فراموش كرد ما از اروپا طلبكاريم و اين عدم همراهي با ترامپ فقط بخش 
كوچكي از اين بدهي را صاف مي كند. بدهي اصلي زماني صاف مي شود 

كه اروپا تعهداتش در برجام را در مقابل ايران انجام دهد. 
........................................................................................................................

جنگ ۴۰ساله و لزوم نگاه به داخل
روزنامه ابتكار در سرمقاله خود نوشت: اگر از يكي دو 
سال اول پس از انقالب اسالمي بگذريم، حضور جنگ 
در ادبيات سياسي ايران يك حضور دائمي است، نه 
فقط جنگ هشت ساله كه پس از آن در دوران موسوم 
به سازندگي- كه چنان كه تا امروز مش��هود است، هنوز هم تام و تمام 
انجام نشده- به گونه اي حضور داشت، در دوران اصالحات به »جنگ 
نرم« تعبير شد و از دوران دولت هاي نهم و دهم به گونه اي ملموس به 
ش��كل »جنگ اقتص��ادي« در آمد. به گون��ه اي كناي��ه وار، امروز هم 
رئيس جمهوري از اين نكته سخن مي گويد كه در شرايط جنگي و نه 

تحريم هستيم. از اين منظر، »جنگ« هيچ گاه تمام نشده است. 
جنگ عناصر گوناگوني در خ��ود دارد؛ حمله و آفن��د، دفاع و پدافند، 
دشمن، دوس��ت، شكس��ت، پيروزي و... اما اگر از عناصر خارجي آن 
بگذريم، نگاه به درون در حوزه جنگ- در هر يك از حوزه هاي مطرح 
شده كه باشد- بس��يار مهم اس��ت. در واقع هر چند اينكه دشمن چه 
مي كند، در ميدان جنگ چه رخ مي دهد و نتيجه چيست، مهم هستند، 
اما اينكه در داخل هم خارج از اين تماس مستقيم با جنگ چه مي كنيم 
و چه مي شود، اهميت كمتري ندارد. در ش��رايطي كه غالباً اثرگذاري 
جنگ بر داخل اس��ت كه مورد توجه قرار مي گيرد، اما نبايد فراموش 
كرد كه اول، يك پاي جنگ در دفاع از منافع يك جمع- كشور، ملت، 
ايدئولوژي و... - قرار دارد و اصاًل ه��دف آن حفظ اين منافع به بهترين 
شكل است و دوم، روندي كه در »درون« روي مي دهد نيز بر »بيرون« 

و ميدان تعارض با آن هم مؤثر است.
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نگاهي به ادراك سازي دشمن از مهم ترين رويداد تاريخ معاصر

 اقدام مدبرانه اي كه شكست جلوه داده شد

در طول تاريخ سياسي هر كشوري برخي وقايع 
تبديل به يك نماد و ش�اخصه خاص مي شوند 
كه در موارد مش�ابه نيز به آن اشاره می شود تا 
مفهوم واقعه جديد راحت تر ش�ناخته شود. به 
عنوان مثال پس از رس�وايي هتل »واتر گيت« 
و استعفاي نيكسون رئيس جمهور وقت امريكا، 
از اين صفت براي برچسب گذاري روي هر گونه 
رسوايي استفاده مي ش�ود. در ايران نيز وقايع 
اينچنيني فراواني به خصوص در تاريخ معاصر 
وجود دارد كه از معروف ترين نمونه هاي آن به كار 
رفتن عبارت جام زهر از سوي امام خميني)ره( 
در پيام خود پيرام�ون پذيرفتن قطعنامه 598 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. با وجود 
گذشت 30سال از صدور اين پيام و انتشار اسناد 
و اظهارنظره�اي گوناگون پيرام�ون اين واقعه 
همچنان بحث و جدل هاي فراواني در خصوص 
آن رويداد و كيفيت آن وجود دارد. شايد سخنان 
مقام معظ�م رهبري به مناس�بت فرارس�يدن 
س�الروز آغاز هفته دفاع نش�ان دهنده نياز به 
رويكرد تازه اي نسبت به اين مسئله و نسبت آن 
با وقايع مختلف در طول س�ال هاي اخير است. 
در س��ال هاي اخي��ر واژه ج��ام زهر از س��وي 
رس��انه هاي بيگان��ه ب��ه عن��وان واژه اي براي 
تسليم نظام استفاده ش��ده است. متأسفانه اين 
روايت س��ازي از اين اقدام در محافل داخلي نيز 
به عنوان روايت مسلط پذيرفته شده است. مقام 
معظم رهبري ديروز در سخنان خود به اين نكته 
اشاره كردند و دفاع ملت ايران در جبهه هاي حق 
عليه باطل و هم پذيرش قطعنامه را جزو اقدامات 

عاقالنه در جريان جنگ دانستند. 
ايش��ان در اين باره فرمودند: دفاع مقدس يكي 
از عقالني ترين حوادث ملت ايران بود. بعضي ها 
مجموعه دف��اع مق��دس را مته��م مي كنند به 
بي تدبيري، مطلقاً اين طوري نيست، حتي قبول 

قطعنامه در آن شرايط كه امام از آن تعبير كردند 
به نوش��يدن جام زهر، اين ه��م مدبرانه بود، اگر 
مدبرانه و عاقالنه نبود، ام��ام انجام نمي داد. ما از 
نزديك ش��اهد بوديم و مي ديديم ك��ه چه دارد 

مي گذرد. كار، بسيار عاقالنه بود. 
به اين ترتيب با در نظر گرفتن فرمايش ايش��ان 
روشن است كه بحث پذيرش قطعنامه بر اساس 
چارچوب هاي عقالني صورت پذيرفته و نه اقدامي 
منفعالنه كه س��بب قرار گرفتن نظام جمهوري 
اس��المي در موضع ضعف ش��ود؛ رويدادي كه با 
بررسي درس��ت ش��رايط آن زمان اهميت آن به 

خوبي روشن مي شود. 
 عقل يا احساس

بخش مهمي از ادراك سازي غلط در خصوص اين 
اتفاق به نوع روايت س��ازي از تصميمات ايران در 
جنگ تحميلي باز مي گردد. شايد مهم ترين وجهي 
كه از تصميمات نظ��ام و ام��ام در خصوص دفاع 
مقدس در طول سال هاي گذشته برجسته سازي 

شده وجه احساسي آن بوده است. 
بر اين اس��اس تمام سلس��له تصميم گيري هاي 
نظام در دوره جنگ بر اس��اس احساس و گسيل 
گس��ترده نيروهاي پياده به ميادي��ن نبرد بوده 
است، به گونه اي كه در رسانه هاي خارجي از واژه 
امواج انس��اني براي حمالت ايران به جبهه هاي 

نبرد استفاده مي شود. 
اساساً واژه امواج انساني نوعي برچسب تحقير آميز 
به شيوه نبرد پياده نظام ايران در مقابل لشكر هاي 
مكانيزه بعثي عراق بود. بر اين اساس ايران با تحمل 
تلفات باالي انس��اني امكان تصرف مواضع ارتش 
بعثي را فراهم مي كرد. اين روايت سازي نادرست 
عماًل تمام واقعيت هاي ميدان��ي موجود در داخل 
را به طور كامل ناديده گرفته و اطالعات غلط را به 
طرف مقابل تزريق مي كند، به عنوان مثال تلفات 
ايران در نبرد متقابل بسيار باال جلوه داده مي شود. 

در برخي از آمارسازي ها درخصوص تعداد شهداي 
ايران در جن��گ از ارقامي همچ��ون 500هزار نام 
برده مي ش��ود، در حالي كه بر اساس آمار رسمي 
بنياد شهيد تعداد شهدا در جريان جنگ تحميلي 
ايران به 230هزار نفر مي رسد. جالب اين است كه 
از سوي طرف عراق با گذشت سال ها  از پايان جنگ 
هيچ آمار روشني وجود ندارد و برخي از رقم هايي 

حدود 300 تا 400هزار نفر سخن مي گويند. 
بررس��ي برخي از مهم ترين عمليات هاي ايران در 
جريان جنگ تحميلي نش��ان مي دهد كه دولت 
بعثي عراق با وجود داشتن برتري محض در ادوات 
و تجهيزات جنگي حتي از نيروي انس��اني نيز در 

برخي جبهه ها از ايران پيش بود. 
يك��ي از نمونه ه��اي واضح اي��ن مث��ال عمليات 
بيت المقدس بود كه تعداد كل نيروهاي عمل كننده 
ايران در مرحله نهايي و آزادسازي شهر خرمشهر به 
10هزار نفر بالغ مي شد اما از نيروهاي بعثي نزديك 
15هزار نفر نيروي دپوشده به داخل شهر دسترسي 
داشتند؛ نيروهايي كه با پيشروي در داخل شهر به 

راحتي در مقابل ايران تسليم شدند. 
 تصوير وارونه از جنگ

اين نوع مصداق سازي تنها به زمان جنگ محدود 
نيست بلكه در سال های اخير نيز نمونه ديگري از 
آن شاهد بوده ايم، به عنوان مثال يكي از مهم ترين 
نمونه ه��اي جنگ روان��ي رس��انه هاي غربي در 
خصوص فعاليت هاي برون منطقه اي ايران صرف 
هزينه هاي فراوان در خصوص اين مسئله است، 
به گونه اي كه براي بسياري اين نكته مسجل شده 
كه در صورت عدم صرف اين هزينه و تقسيم آن 
در بين ش��هروندان امكان ارتقاي جدي زندگي 
تمام مردم به وجود مي آيد. اين در حالي است كه 
اگر اعداد اعالمي از سوي دستگاه هاي اطالعاتي 
غربي را در خص��وص هزينه ه��اي فرامنطقه اي 
ايران در نظر بگيريم، س��هم هر ايراني تنها 50 تا 

70هزار تومان خواهد شد؛ نكته اي كه شايد براي 
بسياري باورناپذير باشد. 

در ط��رف مقابل ما ش��اهد س��رمايه گذاري هاي 
گس��ترده امريكايي ها در منطقه بوده ايم كه شايد 
صدها برابر بيش��تر از س��رمايه گذاري ايران است 
اما به هيچ نقطه مش��خصي نرس��يده است، البته 
مقابله مؤثر ايران با پيشروي هاي داعش در منطقه 
توانسته تا حدود زيادي اين شبهه را خنثي كند اما 
واقعيت اين است كه عماًل ادراك سازي رسانه هاي 
غربي از س��ير تحوالت تا مدت ها ب��ه عنوان يك 
حقيقت جدي پذيرفته ش��ده بود؛ نكته اي كه به 
نظر مي رسد در مورد ماجراي پذيرش قطعنامه و 
به كار بردن جام زهر نيز تكرار شده است؛ حركتي 
مدبرانه و عاقالنه كه تاكنون به عنوان نقطه ضعف 

نظام تبليغ مي شده است. 
  درس هاي اقدام امام)ره( براي ايران امروز 
ش��ايد ق��دم اول در اين ب��اره اي��ن باش��د كه از 
روايت س��ازي هاي احساس��ي در مورد يك واقعه 
پرهيز شود. البته در ابتداي امر و در آن زمان ممكن 
بود اين تلقی ايجاد می شد كه چنين كاري سخت و 
دور از احساس وطن پرستي باشد اما حاال با گذشت 

سال ها از آن واقعه چنين كاري ضرورت دارد. 
در آن زمان و در ش��رايطي كه دولت بعثي عراق به 
دنبال اس��تفاده حداكثري از توانمندي خود براي 
تصرف مج��دد بخش��ي از خاك ايران اس��المي و 
حمايت گسترده ابرقدرت ها و همچنين كشورهاي 
منطقه بود، تدبير امام توانست فرصتي براي بازسازي 

كشور در مقابل صدمات جنگ فراهم كند. 
اين در حالي اس��ت كه صدام به مدد كمك هاي 
گسترده غرب توانسته بود پنجمين ارتش بزرگ 
دنيا را طي دو س��ال پاياني جن��گ تدارك ببيند 
و تنها تع��داد تانك هاي اين كش��ور از كل تعداد 
تانك هاي نات��و در اروپاي غربي فرات��ر رفته بود. 
طبيعي ب��ود كه ادامه جنگ مي توانس��ت به نفع 
دشمن تمام شود. امام خميني)ره( با درك همين 
شرايط با پذيرش قطعنامه موافقت كردند. پذيرش 
قطعنامه صدام را در موقعيتي قرار داد كه به رغم 
آمادگي باالي نظامي براي ادامه جنگ با ايران به 
دليل متوقف شدن سيل كمك هاي تسليحاتي و 

مالي تن به اتمام جنگ دهد. 
جالب اين است كه صدام به دليل همين هزينه هاي 
سنگين خود به ش��دت مقروض كشورهاي عربي 
شد و تنها بدهي اين كش��ور به حكومت كويت به 
15ميليارد دالر مي رسيد. فشار كشورهاي عربي 
براي پرداخت اين مطالبات سبب شد تا صدام در 
نهايت با سوءاستفاده از يك درگيري مرزي قديمي 
به خاك كوي��ت حمله كرده و آن را اش��غال كند؛ 
كاري كه منجر به لشكركش��ي گسترده امريكا به 
منطقه خيج فارس و در هم كوبيدن عراق شد. رژيم 
صدام پس از آن هرگز نتوانست كمر راست كند و 
در نهايت با حمله امريكا در سال 2003 فروپاشيد. 
ايران نيز نه تنها نفوذ خود را در عراق حفظ كرد بلكه 
بعد از كنار رفتن ارتش بعث عراق توانست به بازيگر 

اصلي در عراق تبديل شود. 
با در نظر گرفتن همين وقايع است كه مي توان به 
اهميت كار امام)ره( در پذيرش قطعنامه پي برد. 
به طور حتم س��خنان رهبري اين امكان را فراهم 
خواهد كرد تا امكان نگرشي نو به ماجراي پذيرش 

قطعنامه فراهم شود.

شوراي نگهبان صحت انتخابات مرحله دوم 
مجلس يازدهم را تأييد كرد 

صح�ت انتخابات مرحل�ه دوم در حوزه ه�اي ده گان�ه انتخابيه به 
تأييد شوراي نگهبان رس�يد و مراتب به وزارت كشور اعالم شد. 
 عباسعلي كدخدايي  س��خنگوي ش��وراي نگهبان اعالم كرد: صحت 
انتخابات مرحل��ه دوم در حوزه هاي ده گانه انتخابيه به تأييد ش��وراي 
نگهبان رسيد و مراتب به وزارت كشور اعالم شد. مرحله دوم انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي روز جمعه 21 شهريور ۹۹ در 
10 حوزه، 23 شهرستان و هشت استان برگزار ش��د. مرحله اول اين 
انتخابات روز جمعه دوم اسفند 13۹8 برگزار شده بود. به رغم برگزاري 
انتخابات مجلس يازدهم در دو مرحله، تعيين تكليف شش كرسي به 
انتخابات ميان دوره اي 1400 همز مان با انتخابات رياس��ت جمهوري 

دوره سيزدهم موكول شده است. 
........................................................................................................................

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جنگ را تبديل به دانشگاه كرديم

رضاي�ي گف�ت: در دف�اع مق�دس درس هاي�ي مي گرفتي�م 
ت�ا ب�راي عمليات ه�اي بزرگ ت�ر، باتجربه ت�ر و پخته ت�ر 
عم�ل كني�م، م�ا جن�گ را تبدي�ل ب�ه دانش�گاه كردي�م. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محس��ن رضاي��ي دبير مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام به مناس��بت آغاز هفته دفاع مقدس ضمن 
تبريك هفته دفاع مقدس گف��ت: ملت ما در انقالب اس��المي و دفاع 
مقدس نش��ان داد كه ظرفيت معج��زه آفرين��ي دارد. در حالي كه در 
دوران دفاع مقدس به پنج اس��تان كشور حمله شد و ارتش بعث عراق 
با حمايت امريكا و روسيه، واردخاك ايران شد و حدود 3ميليون مردم 

بي پناه آواره شدند. 
چنين اتفاقي وجدان جوانان كش��ور را به تحرك وا داشت و آنها براي 
لبيك گويي به ملت و رهبرش��ان از زندگي شخصي، شغل، تحصيل و 
عاليق و پدر و مادر دست كشيدند و در وسط معركه دود و آتش و خون 
قرار گرفتند. اين انسان ها، بدون هيچ چشمداش��ت به مقام و پست و 

درجه خالصانه براي كشورشان جنگيدند. 
وي ادامه داد: اين جوانان با وجود سن كم، توانستند رهبري گردان ها را 
برعهده بگيرند. روحيات ايمان و انگيزه آنها تعيين كننده بود و در كنار 
آن چگونگي روند آموزش توانست به اين جوانان كمك كند تا بتوانند در 
اين ميدان نبرد، پيروز باشند. رضايي در ادامه تأكيد كرد: در هر عملياتي، 
درس هايي مي گرفتيم تا براي عمليات هاي بزرگ تر، باتجربه تر و پخته تر 
عمل كنيم. ما جنگ را تبديل به دانش��گاه كرديم. برخي از برادرانمان 
تيراندازي را در وس��ط معركه آموختند، چون ما فرص��ت كافي براي 
آموزش طوالني مدت نداش��تيم. وي اضافه كرد: ما با عنايت پروردگار، 
مدل جديدي ازآموزش ضم��ن كار و تربيت در ميان��ه معركه را ايجاد 
كرديم و با كمك هم توانستيم به ياري خدا موفق شويم. وي ادامه داد: 
بزرگ ترين چالش من در دوران حضور در دفاع مقدس، اين بود كه به 
خاطر اختالف نظر ها در پشت جبهه تحت فش��ار قرار داشتيم و هم از 
روبه رو كه دنيا به صدام براي اين جنگ كمك مي كرد و از عمليات خيبر 
به بعد هم به عراق اجازه داده شد از بمب شيميايي استفاده كند و حتي 

شوراي امنيت سازمان ملل در برابر آن سكوت كرد. 
........................................................................................................................

 مجلس پاسخ قاطعي 
به اقدام اخير امريكا مي دهد

ي�ك عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي 
مجلس ش�وراي اس�المي با بيان اينك�ه امريكا ديگ�ر گزينه اي 
ب�راي اعم�ال تحري�م علي�ه اي�ران ن�دارد، گف�ت: مجل�س 
پاس�خ قاط�ع و متناس�بي ب�ه اق�دام اخي�ر امري�كا مي ده�د. 
به گزارش ايسنا، زهره الهيان در مطلبي در واكنش به ادعاي امريكا براي 
بازگشت به تحريم ها عليه ايران گفت: انزواي امريكا در عرصه بين الملل 
در بازگردان��دن تحريم ها پيروزي بزرگ ملت ايران اس��ت كه همواره 
حقوق اساس��ي او مورد هجمه امريكا قرار گرفته اس��ت. امريكا سقف 

تحريم ها را عليه ما اعمال كرده و گزينه ديگري در دست ندارد. 
وي ادامه داد: بعد از شكس��ت  امريكا اين ايران است كه اقدام متقابل را در 
دستور كار دارد، مجلس شرايط را رصد مي كند. اقدام متناسب و قاطع در 
دستور كار مجلس است. الهيان افزود: اوايل هفته امريكا مدعي شد كه اين 
كشور تحريم هاي س��ازمان ملل عليه ايران را فعال كرده است، آن هم در 
حالي كه 13كشور عضو شوراي امنيت با درخواست امريكا مخالفت كرده اند. 
در پي اين ادعا روسيه، چين، فرانسه، آلمان و انگليس به عنوان طرف هاي 
برجام اين ادعا را غير قانوني خواندند. دبيركل سازمان ملل نيز در نامه اي به 
شوراي امنيت اعالم كرد اقدامي بر اساس ادعاهاي امريكا مبني بر آغاز روند 

بازگرداني تحريم هاي بين المللي عليه ايران انجام نمي دهد. 
........................................................................................................................

ذوالنوری:
 نبود مديريت مناسب

 ريشه مشكالت امروز است
امروز اگر ما در يك بخش محدوديت و مشكل داريم از ناتواني نيست 
و از عدم مديريت مناسب نشئت مي گيرد، لذا اگر سياست دولت، 
اتكاي بر داخل و تكيه بر خود باشد، ما توانمندي هاي فراواني داريم. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوری رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به ضرورت استفاده از 
ظرفيت هاي صنايع دفاعي در ساير صنايع كشور گفت: امروز اگر ما در 
يك بخش محدوديت و مشكل داريم از ناتواني نيست و از عدم مديريت 
مناسب نشئت مي گيرد، لذا اگر سياست دولت، اتكاي بر داخل و تكيه 

بر خود باشد ما توانمندي هاي فراواني داريم. 
وي اظهار داشت: يك نمونه برجس��ته از توانمندي هاي كشور در وزارت 
دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و در بخش هاي جهاد خودكفايي نيرو هاي 
مسلح است و بحمدهلل اين نيرو ها توانمندي هاي فراواني دارند. ذوالنوری 
تصريح كرد: وقتي ما زير دريايي، ناو، ناوچه، هواپيما، تانك، نفربر، توپخانه 
و سامانه پدافندي مي سازيم، لذا بايد دانست ساخت برخي از صنايع مادر 
به ويژه تجهيزات صنعت خودروسازي ديگر پيچيده تر از اين موارد نيست. 
وي با بيان اينكه بايد اراده و عزمي باشد تا از توانمندي هاي صنايع دفاع 
استفاده كنيم، بيان داشت: بايد باور كنيم كه دشمن داريم. بايد باور كنيم 
كه اراده غربي ها و امريكايي ها تعامل و تقويت ما نيست. بايد باور كنيم كه 
اگر بخواهيم در قسمتي خودكفا شويم آنها از اين مسئله ناراحت خواهند 

شد و عليه آن اقدام خواهند كرد. 
وي با بيان اينكه بايد باور كنيم كه غربي ها مي كوش��ند هميشه ما را 
وابس��ته خود كنند، اظهار داشت: بايد اس��اس اقدامات خود را خالف 
تمايالت آنها بگذاريم و در ضمن تالش كنيم روابط مان را با دنيا بهبود 
ببخش��يم. ذوالنوری بيان داش��ت: وقتي ما مي گوييم تكيه بر توانايي 
داخلي داشته باش��يم، اين بدين معنا نيس��ت كه از پيشرفت دنيا يا از 
محصوالت مفيد استفاده نكنيم، ما بايد اساس را بر توانمندي خودمان 
قرار دهيم و جايي كه مانعي وجود نداش��ت و به ش��كلي كه وابستگي 
ايجاد نكند، از كشور هاي ديگر هم استفاده كنيم. اين نماينده با بيان 
اينكه ما از نتيجه به روز ترين دس��تاورد هاي علمي اس��تفاده خواهيم 
كرد، تأكيد كرد: وقتي مي گوييم بايد به خودكفايي داخلي برسيم، اين 
بدين معنا نيست كه نبايد از پيشرفت هاي دنيا استفاده نكنيم بلكه ما 
بايد روي پاي خودمان بايس��تيم و از روي استغنا با دنيا ارتباط داشته 
باشيم، آنچه مهم است اين اس��ت كه از روي استغنا و عدم وابستگي با 

دنيا ارتباط داشته باشيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه: 

مراقب باشیم به اروپا امتیاز ندهیم
عضو هيئ�ت علمي دانش�گاه ته�ران درباره 
فعال س�ازي مكانيسم ماشه از س�وي امريكا، 
گف�ت: توصي�ه م�ن اي�ن اس�ت ك�ه اجراي 
پروت�كل الحاق�ي را فع�اًل متوق�ف كني�م تا 
ط�رف مقابل ب�ه تعه�دات خ�ودش برگردد. 
محمد جمش��يدي عضو هيئت علمي دانشكده 
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت وگو 
با تسنيم با تأكيد بر اينكه حساب چنداني نمي توان 
روي اروپايي ها باز كرد، گفت: اروپايي ها با تغيير و 
تحوالت سياس��ي در داخل امريكا، رويكردشان 
تغيير مي كند و در صورت رأي آوردن ترامپ، در 
عمل با  امريكا بر ضدايران همراه مي شوند و بايد 
دقت كنيم كه اروپا در مكانيسم ها يا سازوكارهايي 
كه امريكا احتم��االً براي اعم��ال تحريم ها عليه 
ايران به دنبال فع��ال كردن آن اس��ت، همراهي 

مي كند يا خير. 
وي افزود: از سوي ديگر امكان مطالبه گري سياسي 
از سوي اروپا وجود دارد و به اسم اينكه با شما در 
برابر امريكا همراهي كرديم، از اي��ران امتيازاتي 
بگيرند كه امريكا دنبال آن است. امريكا به دنبال 

توافقات جايگزين و محدوديت و مذاكرات جديد 
در حوزه موشكي و منطقه اي است. 

االن هم اروپايي ها مواضعي مي گيرند يا بيانيه هايي 
مي دهند كه داللت بر ورود به اين حوزه ها دارد و 
بايد مراقب باشيم به اسم اينكه ما با امريكا همراهي 
نكرديم، موجب نشود در اين زمينه ها امتيازي از 
ما بگيرند و نبايد عدم همراهي آنها طوري تفسير 
شود كه بتوانند امتيازگيري جديدي شروع كنند. 
جمش��يدي در ادامه ب��ا تأكيد بر اينكه حس��اب 
چنداني نمي توان روي اروپايي ها انجام داد، گفت: 
اروپايي ها با تغيير و تحوالت سياس��ي در داخل 
امريكا، رويكردش��ان تغيير مي كند و در صورت 
رأي آوردن ترامپ، در عمل با  امريكا بر ضدايران 

همراه مي شوند.
جمشيدي درباره اينكه ايران بايد چه تصميمات 
و اقداماتي اتخاذ كند كه مانع از زياده خواهي آنها 
شود و منافع ملي را تأمين كند، گفت: ايران نبايد 
صرفاً اعالم كند چون اين اق��دام امريكا وجاهت 
قانون��ي ندارد، ما پاس��خي نمي دهي��م. وجاهت 
قانوني يك بحث است اما اقدام عملي بحث ديگري 

اس��ت. امريكا اعالم كرد كه من با توانمندي ها و 
ظرفيت هاي داخلي كشورها را تحريم مي كنم و در 
عمل به  دنبال اين است كه اين كار را انجام دهد و 
حاال كه در آستانه انتخابات قرار دارند، مي خواهند 
اراده و قاطعيت خود را نش��ان دهند اما اينكه ما 
صرفاً ي��ك موضع گيري كني��م و بگوييم امريكا 

اقدامش قانوني نيست، كفايت نمي كند. 
وي اظهار داشت: اصل اول اين است كه حتماً بايد 
پاسخ بدهيم و ثانياً پاسخ مناسب را طراحي كنيم، 
لذا موضع آقاي روحاني كه گفت، صرفاً زماني كه 
اقدامي عليه ما كردند واكنش نش��ان مي دهيم، 
ناكافي اس��ت. اين حرف ايش��ان زماني معنادار 
مي شود كه تنش نظامي ايجاد شود، در حالي كه 
ممكن است امريكا كارهايي انجام دهد كه پايين تر 
از اقدام نظامي اما در راستاي اسنپ بك باشد. به 
نظرم بايد به خود برجام عمل كنيم، به اين معني 
كه طبق برجام اگر طرفي به تعهداتش عمل نكرد، 
طرف مقابل هم طي فرآيندي مي تواند تعهدات 
خودش را جزئي يا كلي كاهش ده��د. ما هم در 
راس��تاي عمل به برجام، تعهدات خود را كاهش 

بدهيم اما به صورت واقعي!
جمشيدي افزود: آن پنج گام هسته اي كه دولت 
مطرح كرده بود از نظر من بيشتر اعالمي بودند و 
در عمل اقدام خاصي انجام نشد. بايد به خود برجام 

عمل كنيم.
عضو هيئت علمي دانش��گاه ته��ران در خصوص 
اين پيش��نهاد كه اي��ران در واكنش ب��ه امريكا و 
تعلل هاي اروپا نظارت هاي برجامي را ملغي كند و 
به نظارت هاي پادماني برگردد و نيز  اينكه برخي 
ديگر مي گويند مي توان از ان پي تي خارج شد ولي 
داوطلبانه الزامات آن را به جاي آورد، گفت: توصيه 
من اين اس��ت كه اجراي پروتكل الحاقي را فعاًل 
متوقف كنيم تا ط��رف مقابل به تعهدات خودش 
برگردد. اين اقدام كاري مفيد و اثرگذار خواهد بود. 
ما بايد آن پنج گام هسته اي را از حالت اعالمي به 
حالت اعمالي تبديل و به صورت واقعي اجرا كنيم. 
در بحث نظارت به نظرم باي��د پروتكل الحاقي را 
متوقف كنيم. اين كار زمينه چانه زني براي آينده 
را هم ايجاد مي كند و اگر طرف مقابل به تعهداتش 

بازگشت، ما هم به تعهداتمان برمي گرديم.

   دیدگاه

مهدی  پور صفا
   گزارش

كمیسیون انرژي مأمور ريشه يابي علت تخريب زيرساخت هاي دور زدن تحريم ها شد
هيئت رئيس�ه مجلس به كميس�يون انرژي 
مأموريت داد علت تخريب زيرس�اخت هاي 
دورزدن تحريم ه�ا را ريش�ه يابي كن�د. 
حجت االس��الم عليرضا س��ليمي نماينده مردم 
محالت در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به نشست ديروز هيئت رئيسه با 
رؤساي كميسيون هاي تخصصي مجلس گفت: 
در اين جلسه اولويت هاي كاري كميسيون انرژي 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مأموريت هايي 

به اين كميسيون داده شد. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس اظهار داشت: در 
اين جلسه به كميسيون انرژي مأموريت داده 
شد پيگيري هاي الزم را براي تخصيص يارانه 
بيشتر به مشتركاني كه انرژي كمتري مصرف 
مي كنند انجام دهد. سليمي خاطرنشان كرد: 
يكي ديگر از اولويت هاي كاري مشخص شده 
براي كميس��يون انرژي در اين جلسه بازبيني 
و بررس��ي قراردادهاي بزرگ در حوزه انرژي 

و همچنين پيگي��ري موضوع ف��روش گاز به 
كش��ورهاي همس��ايه بود. وي افزود: در اين 
جلسه همچنين به كميسيون انرژي مأموريت 
داده ش��د موضوع تاس��يس صندوق توسعه و 
همچنين مقاوم س��ازي تجهي��زات در حوزه 
انرژي را پيگي��ري كند. عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس اظهار داش��ت: در اين جلسه عالوه بر 
موضوع تعيين اولويت هاي كاري كميس��يون 
انرژي، موضوع اصالح س��اختار بودجه كه در 

سال ۹7 از س��وي رهبر معظم انقالب مطرح 
شد و به دولت چهار ماه فرصت داده شد تا اين 
اصالح را انجام دهد اما اين كار صورت نگرفت، 

مورد بحث قرار گرفت. 
س��ليمي خاطرنش��ان كرد: در اين جلس��ه اين 
موضوع مطرح ش��د كه با توجه به اينكه اصالح 
س��اختار در بودجه انجام نشده، مجلس مصمم 
است در بودجه سال1400 اصالح ساختار بودجه 

را انجام دهد.

   مجلس


